
MARXO
… I ARA QUÈ?

DOCUMENTACIÓ MOBILITAT
OUTGOING - CURS 2019-20



Mobilitat EPSEVG
SOL·LICITUDS

Preparar i enviar la sol·licitud
a la universitat de destinació

Confirmació d’acceptació de 
la universitat de destinació

Informar a Relacions 
Internacionals  de 

l’acceptació.

Tenir en compte que cada universitat/país té uns terminis i 
requisits diferents. És important respectar els deadlines.

Assegureu-vos dels períodes, assignatures a cursar o 
possibilitat de realitzar el TFG, segons el cas.

Els documents que envieu poden condicionar  la vostra 
acceptació a la universitat de destinació. 

SOL·LICITUDS

ACCEPTACIÓ

Cada universitat confirma l’acceptació dels estudiants de 
forma i en terminis diferents.

Si l’estudiant rep directament l’acceptació és important 
que la faci arribar a la Oficina de Relaciona Internacionals. 



Mobilitat EPSEVG
DOCUMENTACIÓ 

ABANS..

 Carta o e-mail d’acceptació
de  la universitat de destí 
(dates)

 Acord acadèmic 

 Learning Agreement

 Targeta Sanitària Europea

 Certificat cobertures 
assegurança

 Informar compte bancari 
e-secretaria

 Sol·licitud beca Erasmus

 Conveni financer 

 Test idioma 
(e-mail SGA amb enllaç web)

 Matricular-se a l’EPSEVG

DURANT...

 Certificat d’arribada

 Learning Agreement
(signat per la universitat de destí)

 Proposta de Projecte

A LA TORNADA...

 Certificat d’estada

 Certificat de notes (transcript of records)

 Formulari de convalidació crèdits 
acadèmics (assignatures, TFG)

 Sol·licitud de reconeixement de crèdits 
optatius per mobilitat (3+3)

 Enquesta mobilitat EPSEVG

 Si has realitzat el TFG a l’estranger: 
· Memòria (CD, pendrive, Dropbox...)
· Resum TFG anglès i català/castellà (CD)
· Full autorització publicació UPCCommons

 Enquesta Erasmus 
(e-mail amb enllaç web)

 Test idioma (e-mail SGA amb enllaç web)



 L’acord academic el trobareu a web. El signa el vostre
coordinador i el cap d’estudis.

 El Learning Agreement, disponible a la web de RI, el signa el 
sotsdirector de Relacions Internacionals i la Universitat de 
destí.  

 Consultar les condicions de la Targeta Sanitària Europea 
(TSE) del país de destí. Cal contractar una assegurança 
complementària i de responsabilitat civil.

 El Certificat de cobertures de l’assegurança a la web SGA.

 La sol·licitud de la beca Erasmus es descarrega de la web 
del SGA. Porteu-la signada a RI. Ens cal l’original.

 El Conveni financer el trobareu a l’e-secretaria apartat de 
mobilitat. Caldrà que el signeu i ens porteu l’original signat 
per tal que la sotsdirecció completi la part corresponent. 

 És imprescindible introduir el compte bancari a e-secretaria 

 Atenció! L’enllaç del test d’idiomes caduca. 

Mobilitat EPSEVG
ABANS DE MARXAR

ABANS..

 Carta o e-mail d’acceptació
de  la universitat de destí (dates)

 Acord acadèmic

 Learning Agreement

 Targeta Sanitària Europea

 Certificat cobertures assegurança

 Informar compte bancari 
(e-secretaria)

 Sol·licitud beca Erasmus

 Credencial. Conveni financer 

 Test idioma (e-mail SGA amb enllaç 
a la web)

 Matricular-se a l’EPSEVG



EXEMPLES DE DOCUMENTS
Acord acadèmic

EPS 30



EXEMPLES DE DOCUMENTS
Learning Agreement



EXEMPLES DE DOCUMENTS
Certificat cobertura assegurança



 Quan arribeu a la universitat de destí caldrà que 
passeu per l’Oficina de Mobilitat de la universitat 
estrangera per tal que tinguin constància de la 
vostra arribada i us emplenin el certificat 
d’incorporació que trobareu a e-secretaria. 
Imprescindible per rebre l’ajut, si en teniu dret. 

 Si heu sol·licitat altres beques haureu de fer 
tramitacions a banda (MOBINT, Santander...) 

 Learning Agreement – Qualsevol canvi cal informar 
i fer les modificacions als documents – hi ha un 
apartat específic –o redactar un de nou.  En aquest 
cas cal fer un nou acord acadèmic.

 Proposta de Projecte: Identifica l’estudiant, la 
càrrega lectiva del projecte, en hores o crèdits, el 
tutor que te a la universitat de destí, el títol i una 
breu descripció. Trobareu aquest document a la 
nostra web.

DURANT...

 Certificat d’arribada

 Learning Agreement
(signat per la universitat de destí)

 Proposta de Projecte

Mobilitat EPSEVG
DURANT L’ESTADA 



 El certificat d’estada el trobareu a 
e-secretaria/mobilitat
(vigileu les dates!!)

 Les notes, han de ser les originals.

 Les sol·licituds de convalidació i 
reconeixement de credits el podeu
trobar a la nostra web.

 El de reconeixement de crèdits
optatius per mobilitat,  us el 
donarem a la nostra oficina.

 Recordeu, que el link del test 
d’idiomes caduca.

A LA TORNADA...

 Certificat d’estada

 Certificat de notes (transcript of records). 

 Sol·licitud de convalidació crèdits acadèmics 
(assignatures, TFG). 

 Sol·licitud de reconeixement de crèdits 
optatius per mobilitat 

 Enquesta mobilitat EPSEVG

 Si has realitzat el TFG a l’estranger: 
· Memòria (CD)
· Resum TFG anglès i català/castellà (CD)
· Full autorització publicació UPCCommons

 Enquesta Erasmus (e-mail amb enllaç web)

 Test idioma (e-mail SGA amb enllaç web)

Mobilitat EPSEVG
A LA TORNADA 



EXEMPLES DE DOCUMENTS
Convalidació de crèdits



Qualsevol consulta:

https://demana.upc.edu/utgvg/  
Tema: USD Mobilitat - Outgoing

La nostra adreça:
internacional.epsevg@upc.edu 

Mobilitat EPSEVG
CONSULTES



 Tenir present que sempre cal el vistiplau de l’Escola –
Sotsdirecció responsable – per fer canvis, ampliacions 
d’estada. 

 Tot ha de quedar recollit en documentació.

 Les beques i els programes de mobilitat es fan en 
paral·lel. 

 Recordeu que representeu l’Escola. És important. 

Mobilitat EPSEVG
RECOMANACIONS



 https://www.epsevg.upc.edu/mobilitat-internacional

 https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat

 Recomanacions del govern per estades mobilitat

Mobilitat EPSEVG
RECOMANACIONS

https://www.epsevg.upc.edu/mobilitat-internacional
https://www.upc.edu/sga/ca/Mobilitat
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/campanas-divulgativas/Documents/RECOMENDACIONES%20ERASMUS%20DIPTICO.pdf


Gràcies per la vostra atenció...
Bon viatge!

Mobilitat EPSEVG
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